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НАУКоВЕ ЖИття

ВСеУКРАїНСьКА НАУКОВО-ПРАКТичНА КОНФеРеНЦІЯ
«УКРАЇНА ПЕРЕД ГЛОБАЛЬНИМИ ВИКЛИКАМИ СУЧАСНОСТІ»

(ХХVІІ ХАРКІВСЬКІ ПОЛІТОЛОГІЧНІ ЧИТАННЯ)
(ХАРКІВ, 5 ЧЕРВНЯ 2014 РОКУ)

Вступне слово

Шановні учасники ХХVІІ Харківських політологічних читань!

Від імені нашого багатотисячного колективу, від імені ректора Націо-
нального юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академіка, 
Героя України Василя Яковича Тація хотів би привітати вас у стінах нашого 
навчального закладу! 

У нас сформувалася добра традиція — щороку проводити за участю про-
відних вітчизняних та зарубіжних учених наукові конференції, присвячені 
стратегічним, магістральним проблемам розвитку українського суспільства 
і держави. На сьогоднішню конференцію подали свої матеріали представ-
ники наукових шкіл з усієї України. Це вчені з Харкова, Луганська, Чернів-
ців, Донецька, Житомира та інших міст.

Важко переоцінити значущість нашої нинішньої зустрічі. Її основна 
мета — з урахуванням підсумків та уроків зробленого розглянути страте-
гічні завдання нового етапу правового та соціально-політичного розвитку 
нашої держави. 

В ході конференції обговорюватимуться найважливіші проблеми та ви-
клики, що постали перед теперішньою Україною. Це специфіка сучасних 
внутрішньополітичних процесів в Україні, політико-культурні трансформа-
ції, місце і роль нашої держави у системі міжнародних відносин, комплекс 
проблем національної безпеки Україні, процеси глобалізації тощо.
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Особливого значення сьогодні отримали зовнішньополітичні виклики 
для України. Сучасному світу притаманні стрімкий динамізм і тенденція до 
подальшого ускладнення системи міжнародних зв’язків, які набувають ба-
гатовимірного характеру за всіма напрямами — від економіки і фінансів до 
сфери безпеки. Взаємна залежність між Україною та іншими суб’єктами 
міжнародних відносин постійно зростає, що вимагає пошуку нових форм 
для їх координованої та узгодженої взаємодії. Новітні виклики нашій дер-
жаві та міжнародній спільноті, як правило, мають транскордонний характер, 
потребують спільних зусиль не лише національних урядів, а й усього між-
народного співтовариства. У цих умовах на перший план виходить завдання 
побудови гнучкої й диференційованої системи відносин України з ключо-
вими міжнародними áкторами, яка відповідатиме викликам глобалізованого 
світу і сприятиме посиленню ролі нашої держави на світовій арені.

Україна сьогодні по-новому визначає свої зовнішньополітичні пріорите-
ти. Ми вибудовуємо систему відносин стратегічного партнерства у трьох 
головних вимірах — на рівні інтеграційних процесів з Європейським Со-
юзом, на рівні країн — глобальних гравців (США, Китай тощо) та на регі-
ональному рівні (Польща, Туреччина та ін.). Усі ці магістральні напрями 
української зовнішньої політики є самодостатніми та водночас взаємодо-
повнювальними.

Хотів би наголосити на тому, що інтеграція до Європейського Союзу була 
підтверджена як головний напрям нашого розвитку на позачергових виборах 
Президента України 25 травня 2014 р. Наші громадяни обрали лідера дер-
жави, який сповідує європейські цінності та стоїть на патріотичних позиці-
ях. Європейська орієнтація поряд із вирішенням зовнішньополітичних за-
вдань передбачає проведення радикальних внутрішніх реформ з метою 
наближення до європейських економічних, соціально-політичних, правових 
стандартів.

Сподіваюсь, що ідеї, які будуть висунуті нашими науковцями в ході цієї 
конференції, цілком можуть послужитися новій українській владі, що до-
зволить задовольнити основні суспільні запити, які сформувалися в нашому 
соціумі.

Від щирого серця бажаю плідної роботи та успіхів усім учасникам  
ХХVІІ Харківських політологічних читань!

Проректор з наукової роботи
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого, академік Національної
академії правових наук України
А. п. гетьман
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